
 לוח הזמנים – חגים וחגיגות – 4102עולמות 

 01.2.02רביעי, יום 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 הפונדק חדר מפגשים חדר סדנאות 6אשכול  5אשכול  4אשכול  3אשכול  2אשכול  1אשכול  שעה / אולם

12:11 

גם  -איזה קטע 
המשיח שלנו נולד 

 בדצמבר
 לילי דאי

 הרצאה
 ביער, ביער
 ליהיא פלד

 הרצאה

איך ניצחו אוכלי 
גביע המוות ב

 'העולם בקווידיץ
 ישראל-עמוס בן

 הרצאה
יצירת דמות 
 באמצעות צבע

 שבתאי-הרמוני רוט
 סדנה

 ארץ עוץ באיורים
 גילי בר הלל

 ילדים ונוער

 הוביטון
 ונוער ילדים

 -חגיגה של מילים 
 סדנת כתיבה
 ורד טוכטרמן

 סדנה

 

 

13:11 

 -האחים סטרוגצקי 
המדע הבדיוני 

 הסובייטי במיטבו
 ד"ר ויקטור צ'רנוב

 הרצאה

נשים מתבוננות 
 בגיבורות על
 אור זילברמן

 הרצאה

רובי, אי.טי, אנדר 
מבוא  -וחברים 

 למדע בדיוני
 נועה רייכמן

 ילדים ונוער

14:11 

עולמות: כרוניקה 
 של כנס ידוע מראש

 הקרנה

סיפורים מעולמות 
הקראה  -אחרים 

 מומחזת
 מיוחד

טולקין: רסיסי 
 עולמות

  עמרי אסקרלי
 רוני רוחקין

 הרצאה

דוקטור הו: 
אפוקליפסה 

 מודרנית
 רן קרויזר

 הרצאה

הנשיקה מבעד 
 לגלימת ההיעלמות

 נקדימון-ענבל שגיב
 סדנה

 סדנת הדפס על בד
 ייעל מיכאל

 15:11 סדנה

על הפורץ הרעבתן 
שאכל את המילים 

 כולן
 רוני גלבפיש

 ילדים ונוער

16:11 
 7נולד לפילק 

 תחרות

 ?החגיגה נגמרת
 בסט-עמית בן

 הרצאה

העשור האהוב 
 ביותר

 עדי שיפר
 פאנל

המסע למערב" "

 בין האנימה וסין
 רז גרינברג

 הרצאה

 -בני הנפילים 
המעריצים נגד 

 המומחים
 עמי כרמינ

 פאנל

 הוביטון
 ילדים ונוער

הארי פוטר 
 קראה החגיגיתוהה

 נבט טחנאי
 מופע

 פגוש את הוועד
 

17:11   

 הכנות 10:11

החללית" מול "

 !קהל חי
 מיוחד

אז למה לי 

 ?סייברפאנק עכשיו
 אבנר שחר קשתן

 הרצאה

מוות: לא רק 
 החולצות האדומות

 שמוליק לוטטי
 הרצאה

עצם הטוויסט  עד
 הזה

 זהר ברטל
 הרצאה

מריחים ניצחון, 
 מרגישים הפסד
 יונתן אנגלנדר

 הרצאה

 

מפגש קהילה: בני 
 הנפילים

 
10:11 

בחזרה ל"עולמות" 
: שובו של 2

 (10:31האבדון! )
 מופע

אלמוות, מוות, 
חיים: נושא המוות 

כמוטיב מרכזי 
 בספרי הארי פוטר

 גל כהן
 הרצאה

תודה להוריי, מוריי  21:11
וחבריי שהביאוני 

 עד הלום
 גלי גולן
 הרצאה

מוות, לוויות, אבל 
והנצחה בעידן 

 הדיגיטלי
 ורד שביט

 הרצאה
 המשפחה של אנדר

 אורי עמית
 הרצאה

עצי חג מולד 
-רטרו -ם מאלומיניו

 עתידנות
 ג'ניה קוזלוב

 הרצאה

משחקי הרעב: 
החגיגה הכי גדולה 

 בקפיטול
 כליל ליפשיץ

 הרצאה

 

 הכנות 21:11
 ד"ר סטריינג'לב

 נעם ויס
 הרצאה

-מרגל למען החד
 קרן

 יהלום-אלי בר
 מופע

22:11 
 נוגה פינת מאדים

 אורי ליפשיץ
 שעשועון

 מיוטיוב לטלוויזיה
 אהוד קינן

 הרצאה

יקומים על רגל   52

 אחת
 רקפת ברק

    הרצאה
הלוחמים האמיצים  23:11

 מכול
 הקרנה

אסטרונאוט: 
 המאמץ האחרון

 הקרנה
 

11:11 

http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%99%D7%AA
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%99%D7%AA
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%94%D7%9C-%D7%97%D7%99
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%94%D7%9C-%D7%97%D7%99
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%90%D7%96-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%A7-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%90%D7%96-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%A7-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%93
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%93
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%93%D7%A8-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%91
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%93%D7%A8-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%91
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%9F
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%9F


 לוח הזמנים – גים וחגיגותח – 4102עולמות 

 01.2.02יום חמישי, 
שעה / 
 אולם

 חדר סדנאות 6אשכול  5אשכול  4אשכול  3אשכול  2אשכול  1אשכול 
חדר 

 מפגשים
 הפונדק

11:11 

 הרועה האחרון
 הקרנה

משנה טכנולוגיה, משנה 
 מזל
 אור-שיר בן

 הרצאה
 אני מול כל העולם

 איריס מזור
 הרצאה

 -הלוח הוכן והכלים נעים 
ת האסטרטגיה של מלחמ

 הטבעת
 יואל ואינגר

 הרצאה
 מסע בין כותבים

 יעל פורמן
 הרצאה

 הוביטון
 ילדים ונוער

 בנה לך דאלק
 גלי גולן

 ילדים ונוער

מפגש 
קהילת 

 ""נוער קורא

 

11:11 
 טולקין והמלחמה הגדולה

 זיק-רן בר
 הרצאה

אבל למה דווקא ביום ההולדת 
 ?שלי

 חן דאי
 הרצאה

 

12:11 

 חיבור מחדש
 כהן-ןאלון ניס

 הרצאה

 ?איך עושים כנס
 ליאת שחר קשתן

 פאנל

מה למדת באינטרנט 
 היום, רובוט קטן שלי

 ד"ר גיא וינר
 הרצאה

 הנסיכה מרמלה, הדרקון מלוד
 'עידו איגור ארמיאץ

 הרצאה

סוף העולם, הנוסח 
 היהודי

 שרית ברזלי צימבל
 הרצאה

 

 
 סדנת בלונים
 ד"ר רועי צזנה

 ילדים ונוער
מפגש 
חובבי 
 ןטולקי

13:11 
 רבני על

 אריאל פריאנטה
 הרצאה

 

הצד האפל של 
החגים: סדנת כתיבה 

 לנוער
 רוני גלבפיש

 ילדים ונוער

14:11 

 יותר עוצמה למעגל 2פי 
 'יץד"ר גדי אלכסנדרוב

אלוהים נמצא בטקסים  הרצאה
 הקטנים

 ד"ר גיא בקר
 הרצאה

שעשועון ההוביטים 
 הגדול

  ,עמרי אסקרלי
  ,יואל ואינגר

 יוליה גוטניק
 שעשועון

מכשפה, היסטוריונית 
ומהפכנית מגיעות לטקס 

 חניכה
 רייס-ד"ר יעל עבאדי

 הרצאה

פרסי ג'קסון והחידון 
 המיתולוגי
 נעמי כרמי

 תחרות

ויות: דיאלוגים ודמ 
סדנת כתיבה 

 בהשתתפות שחקנים
 רותם ברוכין

 סדנה

 

15:11 

תן לי את החג הכי טרי 

 !שלך
 עירא אברמוב

 הרצאה

 

16:11 

הישנים המהלכים: לילה 
ושינה במדע הבדיוני 

 ובפנטזיה
 הדס סלוין

 הרצאה
 יותר בדיוני ממדע

 ד"ר בועז קרני
 פאנל

מדריך הקפיטליסט 
לגלקסיה: מסחר בין 

 ביכוכ
 אורי כץ
 הרצאה

 הפוני הטרויאני
 ענבר מאירסון

 הרצאה
סוגיות סוציולוגיות 
 במסע בין כוכבים

 יוסי פרנקוס
 הרצאה

קפיצה, דילוג, 
ריקוד  –סיבוב 

 אירי לקטנטנים
 נועה פיטליק

 ילדים ונוער
 זיכרונות מהמסיבה

 לימור דוד
 ילדים ונוער

מפגש 
קהילות פרסי 

 ג'קסון

 הכנות 17:11

ג: היסטוריה מעגלית חוג תחו
 במדע הבדיוני
 דמיאן הופמן

 הרצאה

 
אירוע השקה: חד 

 הקרן הכחול

 אירוע הסיום 10:11
-עתידנות, טכנו

 אופטימיזם וספקנות
 גלעד דיאמנט

 פאנל

כרחוק מזרח ממערב? 
 מרטין ומורשת טולקין

 ד"ר ראובן נוה
 הרצאה

 212פרופס ושריונות 
 קרן לין

 סדנה

מעקדת יצחק למשחקי 
 הרעב

 ד"ר דפנה קירש
 הרצאה

המסע הפנטסטי: 
 במאי 35

 אהוד מימון
 ונוערילדים 

   

10:11 

כישוף אמיתי  -ויקה 
 21-במאה ה

 הופמן-הילה בניוביץ'
 הרצאה

 יהודים בחלל
 אלישבע רוטמן

 הרצאה

שרביט הגורל וקסם המעשה: 
 גורל וגבורה בהארי פוטר

 אורי נוימן
 הרצאה

 בואו נדבר על מוות
 ברק שוסטר

 הרצאה
 

21:11 

 אהבה: לא מה שחשבתם
 ד"ר רועי צזנה

 הרצאה

בית: עשה זאת אתר ה
 בעצמך

 פאנל

מדע, אמון, אמונה 
וספקנות: ההומאופתיה 

 כמקרה מבחן
 ד"ר יוסי לוי

 הרצאה
אני רוצה את שניכם הכי 

 מכולם
 ליטל וינבאום

 הרצאה

 חגיגת בשרים
 פאנל

ההיסטוריה של 
גיבורי העל 

 בקומיקס הישראלי
 מתן כהן

 הרצאה
21:11 

חלית? נפצעת? כמה 
ה אשריונים תקבל על ז

 ?בטרנטור
 עו"ד מרק לייזרוביץ

 הרצאה

עולמות: כרוניקה של כנס  22:11
 ידוע מראש

 הקרנה

, 1חמישיית הסכנה, עונה 

(3-1( 
 הקרנה

    
23:11 

http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9C
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9C
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%94%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%91
http://program.olamot-con.org.il/cod/sessions/%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%91

